
ورم پستان در تليسه های شيری قبل       ورم پستان در تليسه های شيری قبل       
از زایمان و تاثير درمان با آنتی        از زایمان و تاثير درمان با آنتی        

    بيوتيک ها بيوتيک ها 

دکتر امير هوشنگ فالح راد           دکتر امير هوشنگ فالح راد           
عضو هيات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه                    عضو هيات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه                    

فردوسی مشهد       فردوسی مشهد       



وقوع بيماری   وقوع بيماری   

تليسه های شيری در مراحل اوليه عمر خود حتی قبل از                   تليسه های شيری در مراحل اوليه عمر خود حتی قبل از                   
بلوغ جنسی در معرض خطر بروز ورم پستان می باشند                    بلوغ جنسی در معرض خطر بروز ورم پستان می باشند                    

::آلودگی ممکن است در چهار دوره واقع شود           آلودگی ممکن است در چهار دوره واقع شود           
در زمان نگهداری در قفس های انفرادی در زمان نگهداری در قفس های انفرادی 

بعد از از شير گرفتن بعد از از شير گرفتن 
در حول و حوش تلقيح در حول و حوش تلقيح 

  و در مرحله قبل از زایمانو در مرحله قبل از زایمان



آلوده شدن در قفس انفرادی یا دسته جمعی      آلوده شدن در قفس انفرادی یا دسته جمعی      

خوراندن شير آلوده و آلوده شدن دهان گوساله             خوراندن شير آلوده و آلوده شدن دهان گوساله             
مکيده شدن پستان گوساله های دیگر بوسيله این گوساله                        مکيده شدن پستان گوساله های دیگر بوسيله این گوساله                        

ورود و جایگزینی ميکروب ها به پستان                    ورود و جایگزینی ميکروب ها به پستان                    
در صورتيکه این گوساله ها در قفس های دسته جمعی                 در صورتيکه این گوساله ها در قفس های دسته جمعی                 

نگهداری می شوند این امر تشدید می گردد         نگهداری می شوند این امر تشدید می گردد         
اگر بين قفس ها طوری است که سر گوساله رد می شود            اگر بين قفس ها طوری است که سر گوساله رد می شود            

باز هم این مشکل وجود دارد          باز هم این مشکل وجود دارد          



جایگزینی ميکروب ها در پستان از طریق خوردن                    جایگزینی ميکروب ها در پستان از طریق خوردن                    

تحقيقات نشان می دهد که ميزان اورام پستان در    تحقيقات نشان می دهد که ميزان اورام پستان در    
تليسه هائی که با شير ورمی تغذیه می شده اند بيشتر   تليسه هائی که با شير ورمی تغذیه می شده اند بيشتر   
از آنهائی است که با اینگونه شير ها تغذیه نمی شده     از آنهائی است که با اینگونه شير ها تغذیه نمی شده     

. . انداند
این یعنی که بر خالف روش معمول که راه ورود   این یعنی که بر خالف روش معمول که راه ورود   

ميکروب این بار از نوک پستان نبوده و به اصطالح    ميکروب این بار از نوک پستان نبوده و به اصطالح    
از باال به پائين آمده است   از باال به پائين آمده است   

اگر ميزان شير آلوده بيشتر از مصرف گوساله های         اگر ميزان شير آلوده بيشتر از مصرف گوساله های         
نر است باید این شير را جوشانيد و به مصرف    نر است باید این شير را جوشانيد و به مصرف    

گوساله های ماده نيز رسانيد  گوساله های ماده نيز رسانيد  



بعد از از شير گرفتن      بعد از از شير گرفتن      

گوساله هائی که عادت به مکيدن دارند از راه دهان      گوساله هائی که عادت به مکيدن دارند از راه دهان      
آلوده  خود می توانند ميکروب های محيطی را به   آلوده  خود می توانند ميکروب های محيطی را به   

این ميکروب ها این ميکروب ها . . پستان دیگر گوساله ها وارد کنند  پستان دیگر گوساله ها وارد کنند  
هميشه در محيط وجود دارند    هميشه در محيط وجود دارند    

بستر و محيط آلوده نيز می تواند نقش مهمی ایفاء کند    بستر و محيط آلوده نيز می تواند نقش مهمی ایفاء کند    
و باید بطور مرتب بستر ها تعویض شده و حتی  و باید بطور مرتب بستر ها تعویض شده و حتی  

مورد آزمایش ميکروبی قرار گيرد  مورد آزمایش ميکروبی قرار گيرد  



ورود تليسه های آلوده به گله              ورود تليسه های آلوده به گله              

زمانی که تليسه های جدید از خارج از گله خریداری          زمانی که تليسه های جدید از خارج از گله خریداری          
::می شوند باید به صورت زیر عمل کرد می شوند باید به صورت زیر عمل کرد 

فرض بگيرید که حتما آلوده است            فرض بگيرید که حتما آلوده است            
قبل از خرید گاو یا تليسه از تانک شير آن گاوداری و                    قبل از خرید گاو یا تليسه از تانک شير آن گاوداری و                    

خود گاوها شمارش سلولی کنيد            خود گاوها شمارش سلولی کنيد            



روش کار جهت تست گاو ها و تليسه های   روش کار جهت تست گاو ها و تليسه های   
خریداری شدهخریداری شده

 الی   الی  ١٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠اگر شمارش سلولی تانک شير بين    اگر شمارش سلولی تانک شير بين    
 بود خوب است و اگر بيشتر بود باید با     بود خوب است و اگر بيشتر بود باید با    ٢٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠

احتياط عمل کرد   احتياط عمل کرد   
 در ميلی ليتر خط قرمز است    در ميلی ليتر خط قرمز است   ٣۵٠٠٠٠٣۵٠٠٠٠بيشتر از   بيشتر از   

مگر اینکه خود گاو ها و تليسه ها تک تک تست  مگر اینکه خود گاو ها و تليسه ها تک تک تست  
شوندشوند

از تانک شير کشت ميکروبی بدهيد   از تانک شير کشت ميکروبی بدهيد   
 نيز  نيز ١٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠در مورد بار ميکروبی بيشتر از   در مورد بار ميکروبی بيشتر از   

باید با احتياط عمل کردباید با احتياط عمل کرد



انواع ميکروبهائی که معموال در گاو سبب ورم انواع ميکروبهائی که معموال در گاو سبب ورم 
پستان می گردندپستان می گردند

مسریمسری
Strep agalactiaeStrep agalactiae

Staph aureusStaph aureus
محيطی    محيطی    

--ag Streptoccociag Streptoccoci  NonNon    
Streptococcus uberisStreptococcus uberis

ColiformsColiforms    
EE . .ColiColi    

KlebsiellaKlebsiella    
EnterobactorEnterobactor    



حد قابل قبول شمارش سلولی و بار ميکروبی    حد قابل قبول شمارش سلولی و بار ميکروبی    

 آمده است که شمارش    آمده است که شمارش   DHI , FDADHI , FDAدر مقررات    در مقررات    
 در ميلی ليتر و بار   در ميلی ليتر و بار  ٧۵٠٠٠٠٧۵٠٠٠٠سلولی بيش از    سلولی بيش از    

 در ميلی ليتر بيشتر از     در ميلی ليتر بيشتر از    ١٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠ميکروبی بيش از  ميکروبی بيش از  
..حد مجاز بوده و شير قابل قبول نيست حد مجاز بوده و شير قابل قبول نيست 

همانطوریکه قبال ذکر شد جهت خرید تليسه و گاو   همانطوریکه قبال ذکر شد جهت خرید تليسه و گاو   
این اعداد باید از این مقادیر نيز کمتر باشد این اعداد باید از این مقادیر نيز کمتر باشد 



نقش تراکم زیاد و مسائل ساختاری             نقش تراکم زیاد و مسائل ساختاری             

در صورت کمبود جا و به علت لگد شدن پستان ها و  در صورت کمبود جا و به علت لگد شدن پستان ها و  
یا اینکه به دليل وجود اشياء تيز و یا محل هائی که   یا اینکه به دليل وجود اشياء تيز و یا محل هائی که   
پستان ها را زخم می کند امکان آسيب فيزیکی به    پستان ها را زخم می کند امکان آسيب فيزیکی به    

پستان ها وجود دارد و این امر سبب افزایش ميزان       پستان ها وجود دارد و این امر سبب افزایش ميزان       
..این نوع اورام می گردد این نوع اورام می گردد 



   و قبل از زایمان  و قبل از زایمان در حول و حوش تلقيح   در حول و حوش تلقيح   

در این زمان به علت تغييرات فيزیولوژیکی  پستان و                         در این زمان به علت تغييرات فيزیولوژیکی  پستان و                         
تغييرات هورمونی بدن و همچنين تغيير در بهاربند و حتی                           تغييرات هورمونی بدن و همچنين تغيير در بهاربند و حتی                           

افزایش تحرک حيوان ميزان آلودگی شدت می یابد                  افزایش تحرک حيوان ميزان آلودگی شدت می یابد                  
در مرحله قبل و اندکی بعد از زایمان که دوره انتقالی ناميده                    در مرحله قبل و اندکی بعد از زایمان که دوره انتقالی ناميده                    

پستان حيوان از نظر            پستان حيوان از نظر            ) ) Transition periodTransition period((می شود  می شود  
ایميونولوژیک بسيار ضعيف بوده و ميکروبهائی که قبال                               ایميونولوژیک بسيار ضعيف بوده و ميکروبهائی که قبال                               

. . ذکر آن رفت وارد عمل می شوند        ذکر آن رفت وارد عمل می شوند        
این ميکروبها یا قبال در پستان جایگزین شده اند و یا اینکه                               این ميکروبها یا قبال در پستان جایگزین شده اند و یا اینکه                               

..اکنون وارد می شوند        اکنون وارد می شوند        



راههای آلودگی و بروز ورم        راههای آلودگی و بروز ورم        

یاد آوری یاد آوری 
ورم در هنگامی صورت می گيرد که پستان ها  ورم در هنگامی صورت می گيرد که پستان ها  

شروع به توليد اولين ترشحات می کنند که معموال     شروع به توليد اولين ترشحات می کنند که معموال     
 ماهگی می باشد  ماهگی می باشد ٩٩--٨٨در سنين  در سنين  

راههائی که تليسه ها و گوساله های ماده را آلوده       راههائی که تليسه ها و گوساله های ماده را آلوده         
::می کند به پنج دسته تقسيم کرده اند می کند به پنج دسته تقسيم کرده اند 



راههای آلودگی و بروز ورم        راههای آلودگی و بروز ورم        

آلودگی محيطی       آلودگی محيطی       ١)١)
مکيده شدن پستان ها توسط گوساله های دیگر که                  مکيده شدن پستان ها توسط گوساله های دیگر که                  ٢)٢)

ممکن است از شير آلوده دهان آنان              ممکن است از شير آلوده دهان آنان              ( ( دهانشان آلوده است      دهانشان آلوده است      
) ) آلوده شده باشد   آلوده شده باشد   

خوردن شير آلوده گاوهای ورمی         خوردن شير آلوده گاوهای ورمی         ٣)٣)
آسيب های وارده به پستان ها           آسيب های وارده به پستان ها           ۴)۴)
نيش حشرات آلوده و مگس ها        نيش حشرات آلوده و مگس ها        ۵)۵)



عوامل پاتوژنيک که منجر به ورم پستان در                   عوامل پاتوژنيک که منجر به ورم پستان در                   شدت آلودگی و      شدت آلودگی و      
تليسه ها می شوند       تليسه ها می شوند       

%  %  ۵۵از از بررسی های انجام شده در آمریکا ميزان شيوع را             بررسی های انجام شده در آمریکا ميزان شيوع را             
    %%١٢١٢    و ميانگين آلودگی در کانادا را در حد           و ميانگين آلودگی در کانادا را در حد               %%٩٧٩٧تا مرز   تا مرز   

..نشان می دهد    نشان می دهد    
استافيلوکوک ها، استرپتوکوکها، کوليفرم ها، کورینه                             استافيلوکوک ها، استرپتوکوکها، کوليفرم ها، کورینه                               

باکتری، پسودو موناس، نوکاردیا، مایکوپالسما و مخمرها                              باکتری، پسودو موناس، نوکاردیا، مایکوپالسما و مخمرها                              
می توانند سبب اورام پستان در تليسه ها بشوند                      می توانند سبب اورام پستان در تليسه ها بشوند                      

در مورد نقش حشرات چه از طریق نيش زدن و یا انتقال                در مورد نقش حشرات چه از طریق نيش زدن و یا انتقال                
. . مستقيم بعدا بحث خواهيم کرد             مستقيم بعدا بحث خواهيم کرد             



استافيلوکوک طالئی و سایر استافيلوکوک ها   استافيلوکوک طالئی و سایر استافيلوکوک ها   

استافيلوکوک ها مهمترین عومل ایجاد ورم پستان در    استافيلوکوک ها مهمترین عومل ایجاد ورم پستان در    
 کوآگوالز منفی    کوآگوالز منفی   انواعانواعتليسه ها می باشند که شامل  تليسه ها می باشند که شامل  

 &  & hyicushyicus     و وchromogenschromogens  StaphStaph  مثلمثل
StaphStaph     شده ولی بيشترین ضرر مربوط می شود به   شده ولی بيشترین ضرر مربوط می شود به

. . استافيلوکوک طالئی استافيلوکوک طالئی 
البته آلودگی هائی که توسط استرپتوکوکها،    البته آلودگی هائی که توسط استرپتوکوکها،    

مایکوپالسما و کوليفرم ها ایجاد شده باشد معموال در     مایکوپالسما و کوليفرم ها ایجاد شده باشد معموال در     
  دو هفته اول بعد از زایمان از پستان پاک می شوند    دو هفته اول بعد از زایمان از پستان پاک می شوند    



استافيلوکوک طالئی عامل مهم ایجاد ورم پستان       استافيلوکوک طالئی عامل مهم ایجاد ورم پستان       
مسری  مسری  

استاف طالئی یکی از پاتوژن های اصلی در اورام پستان                         استاف طالئی یکی از پاتوژن های اصلی در اورام پستان                         
    در گاو ها نيز می باشد      در گاو ها نيز می باشد      تحت درمانگاهی و درمانگاهی            تحت درمانگاهی و درمانگاهی            

درمان و ریشه کنی ورم استافيلوکوکی در گله بسيار سخت                       درمان و ریشه کنی ورم استافيلوکوکی در گله بسيار سخت                       
و گاهی غير ممکن است           و گاهی غير ممکن است           

ورم پستان ایجاد شده با استاف طالئی ميتواند در تمام طول                                ورم پستان ایجاد شده با استاف طالئی ميتواند در تمام طول                                
دوره قبل از زایمان و حتی در طول اولين و یا دومين دوره                        دوره قبل از زایمان و حتی در طول اولين و یا دومين دوره                        

شير دهی در تليسه باقی بماند          شير دهی در تليسه باقی بماند          
شصت درصد اورام پستان تليسه ها با استاف طالئی در                       شصت درصد اورام پستان تليسه ها با استاف طالئی در                       

دوره دوم شير دهی نيز با گاو همراه است و سبب افزایش                 دوره دوم شير دهی نيز با گاو همراه است و سبب افزایش                 
  سلولهای سوماتيک در شير می گردد          سلولهای سوماتيک در شير می گردد          



رشد پستانی در تليسه ها و نقش آلودگی در ميزان      رشد پستانی در تليسه ها و نقش آلودگی در ميزان      
رشد آنها رشد آنها 

آسيب های وارد آمده به بافت های پستانی آسيب های وارد آمده به بافت های پستانی 
درحال رشد تليسه سبب کاهش توليد شير شده و درحال رشد تليسه سبب کاهش توليد شير شده و 

در نتيجه دام قادر نمی گردد که به حد اکثر  در نتيجه دام قادر نمی گردد که به حد اکثر  
توليد شير خود برسد  توليد شير خود برسد  

باید در نظر داشت که بيشترین رشد پستان در باید در نظر داشت که بيشترین رشد پستان در 
  اولين دوره شيردهی صورت می گيرد اولين دوره شيردهی صورت می گيرد 



حشرات نقش تعيين کننده ای در ميزان آلودگی دارند    حشرات نقش تعيين کننده ای در ميزان آلودگی دارند    

, , NickersonNickerson((محققين در دانشگاه ایالتی لوئيزیانا  محققين در دانشگاه ایالتی لوئيزیانا  
دریافته اند که در تليسه هائی که دارای دریافته اند که در تليسه هائی که دارای )  )  19951995

جای نيش حشرات در روی تيت خود می باشند   جای نيش حشرات در روی تيت خود می باشند   
شدت ابتال به ورم پستان های ناشی از شدت ابتال به ورم پستان های ناشی از 
استافيلوکوک طالئی و استرپتوکوکهای استافيلوکوک طالئی و استرپتوکوکهای 

بوده در حالی که در تليسه هائی با  بوده در حالی که در تليسه هائی با  % % ٧٠٧٠محيطیمحيطی
نزول می کندنزول می کند% % ٤٠٤٠تيت های طبيعی این شدت به تيت های طبيعی این شدت به 



حشرات نقش تعيين کننده در شدت آلودگی دارند   حشرات نقش تعيين کننده در شدت آلودگی دارند   

در گاوداری هائی که جلوی افزایش حشرات را می         در گاوداری هائی که جلوی افزایش حشرات را می         
گی گی آلود  آلود  دچار دچار تليسه ها   تليسه ها   کمتری از   کمتری از   گيرند تعداد گيرند تعداد 
    در حد در حد ((می باشند می باشند  در روی پوست پستان   در روی پوست پستان  ییاستافيلوکوک استافيلوکوک 

٥٥//٦٦ % %((
در مقابل، گاوداریهائی که مبادرت به کنترل حشرات      در مقابل، گاوداریهائی که مبادرت به کنترل حشرات      و و 

  می باشدمی باشد% % ٥٥٥٥//٢٢نکرده اند این ميران  نکرده اند این ميران  
آلودگی به  آلودگی به  در همين تحقيقات مشخص شده است که      در همين تحقيقات مشخص شده است که      

در گله های با کنترل حشرات      در گله های با کنترل حشرات        های محيطیهای محيطیتوآوك توآوك استرپ  استرپ  
% % ٢٠٢٠//٧٧بدون کنترل حشرات     بدون کنترل حشرات     در گله های  در گله های  و و % % ٣٣//٧٧

..بوده است بوده است 



  درمان درمان 

در مان با آنتی بيوتيک های مناسب در مرحله قبل از                      در مان با آنتی بيوتيک های مناسب در مرحله قبل از                      
زایمان نتایج خوبی به دست می دهد مخصوصا در مورد                    زایمان نتایج خوبی به دست می دهد مخصوصا در مورد                    

    اورام استافيلوکوکی           اورام استافيلوکوکی           
زمان درمان از چند ماه قبل و یا یک الی دو هفته به زایمان                       زمان درمان از چند ماه قبل و یا یک الی دو هفته به زایمان                       

می تواند متغير باشد        می تواند متغير باشد        مانده   مانده   
 سفاپيرین       سفاپيرین       حاوی    حاوی   از انواع پماد های خشکی و یا شيری            از انواع پماد های خشکی و یا شيری            

،  ،  استرپتومایسين         استرپتومایسين          پروکائين جی، دی هيدرو           پروکائين جی، دی هيدرو          پنی سيلين      پنی سيلين          بنزوآت    بنزوآت    
کردکرداستفاده   استفاده    و غيره می توان          و غيره می توان         تيل مایکوزین        تيل مایکوزین        ،  ،  نووبيوسين         نووبيوسين         



زمان درمان و نحوه پيشگيری          زمان درمان و نحوه پيشگيری          
تی   تی    روز مانده به زایمان از تزریق آن          روز مانده به زایمان از تزریق آن         ٤٥٤٥بهتر است از      بهتر است از      

 به تليسه خودداری شود         به تليسه خودداری شود        بيوتيک     بيوتيک     
اما باید در نظز گرفت که اگر آلودگی وجود دارد باید دام                  اما باید در نظز گرفت که اگر آلودگی وجود دارد باید دام                  

 ولی شير بعد از زایمان ممکن است حاوی                ولی شير بعد از زایمان ممکن است حاوی               را درمان کرد   را درمان کرد   
آنتی بيوتيک باشد            آنتی بيوتيک باشد            

باید در نظر داشت که درمان تليسه ها قبل از زایمان آنان                    باید در نظر داشت که درمان تليسه ها قبل از زایمان آنان                    
. . را در مقابل آلودگی های بعدی محافظت نمی کند             را در مقابل آلودگی های بعدی محافظت نمی کند             

که بدون تشخيص قطعی نباید نسبت به                    که بدون تشخيص قطعی نباید نسبت به                    دیگر این    دیگر این    موضوع    موضوع    
  درمان تمامی تليسه ها در تمامی گله ها اقدام شود               درمان تمامی تليسه ها در تمامی گله ها اقدام شود               



روش ارزیابی برای پيشگيری، تشخيص و درمان    روش ارزیابی برای پيشگيری، تشخيص و درمان    

به منظور ارزیابی وضعيت تليسه ها می توان به    به منظور ارزیابی وضعيت تليسه ها می توان به    ..
::صورت زیر عمل کرد صورت زیر عمل کرد 

از دو هفته قبل از زایمان باید بطور روزانه پستان                        از دو هفته قبل از زایمان باید بطور روزانه پستان                        
..های تليسه ها را مورد معاینه قرار داد         های تليسه ها را مورد معاینه قرار داد         

در صورت بروز عالئم کلينيکی ورم پستان در طی                      در صورت بروز عالئم کلينيکی ورم پستان در طی                      
..این مدت و یا قبل از آن باید درمان را شروع کرد                   این مدت و یا قبل از آن باید درمان را شروع کرد                   

بالفاصله بعد از زایمان از تمامی کارتيه ها باید نمونه                   بالفاصله بعد از زایمان از تمامی کارتيه ها باید نمونه                   
.  .  برای شمارش سلولی و کشت ميکروبی گرفته شود              برای شمارش سلولی و کشت ميکروبی گرفته شود              



روش ارزیابی برای پيشگيری، تشخيص و درمان    روش ارزیابی برای پيشگيری، تشخيص و درمان    

در تليسه های سالم در هفته اول بعد از زایمان، ميزان               در تليسه های سالم در هفته اول بعد از زایمان، ميزان               
 در هر   در هر  ٧٥٠٠٠٧٥٠٠٠سلولهای سوماتيک نباید بيشتر از                  سلولهای سوماتيک نباید بيشتر از                  

ميلی ليتر شير باشد       ميلی ليتر شير باشد       
 بود     بود    ١٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠اگر ميزان سلولهای سوماتيک بيش از                اگر ميزان سلولهای سوماتيک بيش از                

بطور حتم ورم پستان وجود دارد                بطور حتم ورم پستان وجود دارد                
تليسه ها قبل و         تليسه ها قبل و         %  %  ٣٣در صورت بروز ورم در حداقل         در صورت بروز ورم در حداقل         

بالفاصله بعد از زایمان، مساله جدی بوده و باید چاره                    بالفاصله بعد از زایمان، مساله جدی بوده و باید چاره                    
..اندیشی کلی شود     اندیشی کلی شود     



روش ارزیابی برای پيشگيری، تشخيص و درمان    روش ارزیابی برای پيشگيری، تشخيص و درمان    

نمونه های اخذ شده حاوی          نمونه های اخذ شده حاوی          %  %  ١٥١٥در صورتيکه بيش از         در صورتيکه بيش از         
ميکربهای پاتوژن می باشند نيز باید به صورت                       ميکربهای پاتوژن می باشند نيز باید به صورت                       

. . سيستماتيک برای درمان اقدام کرد           سيستماتيک برای درمان اقدام کرد           
بهداشت جایگاههای گوساله ها، نگهداری گوساله ها در                   بهداشت جایگاههای گوساله ها، نگهداری گوساله ها در                   

قفس های انفرادی تا دو ماه بعد از قطع شير، کنترل           قفس های انفرادی تا دو ماه بعد از قطع شير، کنترل           
حشرات مخصوصا در دوره الروی، معدوم کردن شير               حشرات مخصوصا در دوره الروی، معدوم کردن شير               

های آلوده بطوریکه حشرات به آن دسترسی نداشته باشند،                 های آلوده بطوریکه حشرات به آن دسترسی نداشته باشند،                 
نظافت شيردوشی و هدایت فاضالب شير دوشی به محل                      نظافت شيردوشی و هدایت فاضالب شير دوشی به محل                      

هائی دور از دسترس حشرات از نکات مهم در کنترل              هائی دور از دسترس حشرات از نکات مهم در کنترل              
. . این بيماری می باشند        این بيماری می باشند        


